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CARGO DESCRIÇÃO DOS CARGOS

Administrador

Planejar,  organizar,  controlar  e  assessorar  as  organizações  nas  áreas  de 
recursos humanos,  patrimônio,  materiais,  informações,  financeira,  tecnológica, 
entre  outras;  implementar  programas  e  projetos;  elaborar  planejamento 
organizacional; promover estudos de racionalização e controlar o desempenho 
organizacional; prestar consultoria administrativa. Assessorar nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão.

Analista de Tecnologia da 
Informação 

Desenvolver  e  implantar  sistemas informatizados,  dimensionando requisitos e 
funcionalidades  do  sistema,  especificando  sua  arquitetura,  escolhendo 
ferramentas  de  desenvolvimento,  especificando  programas,  codificando 
aplicativos; administrar ambientes informatizados; prestar treinamento e suporte 
técnico  ao  usuário;  elaborar  documentação  técnica;  estabelecer  padrões; 
coordenar  projetos  e  oferecer  soluções  para  ambientes  informatizados;  
pesquisar  tecnologias  em  informática.  Assessorar  nas  atividades  de  ensino, 
pesquisa e extensão. 

Assistente Social

Prestar  serviços  sociais  orientando  indivíduos,  famílias,  comunidade  e 
instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e 
recursos sociais e programas de educação; planejar, coordenar e avaliar planos, 
programas  e  projetos  sociais  em  diferentes  áreas  de  atuação  profissional 
(seguridade,  educação,  trabalho,  jurídica,  habitação  e  outras);  desempenhar 
tarefas administrativas e articular recursos financeiros disponíveis.  Assessorar 
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Bibliotecário- Documentarista

Disponibilizar  informação;  gerenciar  unidades  como  bibliotecas,  centros  de 
documentação, centros de informação e correlatos, além de redes e sistemas de 
informação;  tratar  tecnicamente  e  desenvolver  recursos  informacionais; 
disseminar  informação  com  o  objetivo  de  facilitar  o  acesso  e  geração  do 
conhecimento;  desenvolver  estudos  e  pesquisas;  promover  difusão  cultural; 
desenvolver ações educativas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão.

Contador

Executar a escrituração através dos lançamentos dos atos e fatos contábeis; 
elaborar  e  manter  atualizados  relatórios  contábeis;  promover  a  prestação, 
acertos  e  conciliação  de  contas;  participar  da  implantação  e  execução  das 
normas e rotinas de controle interno;  elaborar  e acompanhar a execução do 
orçamento; elaborar demonstrações contábeis e a Prestação de Contas Anual 
do  órgão;  prestar  assessoria  e  preparar  informações  econômico-financeiras; 
atender às demandas dos órgãos fiscalizadores e realizar perícia. Assessorar 
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Engenheiro Civil

Desenvolver  projetos  de  engenharia;  executar  obras;  planejar,  coordenar  a 
operação  e  a  manutenção,  orçar,  e  avaliar  a  contratação  de  serviços;  dos 
mesmos;  controlar  a  qualidade  dos  suprimentos  e  serviços  comprados  e 
executados;  elaborar  normas  e  documentação  técnica.  Assessorar  nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Engenheiro Agrônomo

Desenvolver  projetos  de  engenharia;  executar  obras;  planejar,  coordenar  a 
operação  e  a  manutenção,  orçar,  e  avaliar  a  contratação  de  serviços;  dos 
mesmos;  controlar  a  qualidade  dos  suprimentos  e  serviços  comprados  e 
executados;  elaborar  normas  e  documentação  técnica.  Assessorar  nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão 
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Geógrafo

É da competência do Geógrafo o exercício das seguintes atividades e funções a 
cargo da União,  dos Estados  dos Territórios  e  dos  Municípios,das entidades 
autárquicas  ou  de  economia  mista  e  particulares:-reconhecimentos, 
levantamentos,  estudos  e  pesquisas  de  caráter  físico-
geográfico,biogeográfico,antropogeográfico e geoeconômico e as realizadas nos 
campos gerais e especiais da Geografia, que se fizerem necessárias: 
a) na delimitação e caracterização de regiões, sub-regiões geográficas naturais 
e  zonas  geoeconômicas,  para  fins  de   planejamento  e  organização  físico-
espacial;
b)  no  equacionamento  e  solução,  em escala  nacional,  regional  ou  local,  de 
problemas atinentes aos recursos naturais do País;
c) na interpretação das condições hidrológicas das bacias fluviais;
d) no zoneamento geo-humano, com vistas aos planejamentos geral e regional;
e) na pesquisa de mercado e intercâmbio comercial em escala regional e inter-
regional;
f) na caracterização ecológica e etológica da paisagem geográfica e problemas 
conexos;
g)  na  política  de  povoamento,  migração  interna,  imigração  e  colonização  de 
regiões novas ou de revalorização de regiões de velho povoamento;
h)  no  estudo  físico-cultural  dos  setores  geoeconômicos  destinados  ao 
planejamento da produção;
i) na estruturação ou reestruturação dos sistemas de circulação;
j) no estudo e planejamento das bases físicas e geoeconômicas dos núcleos 
urbanos e rurais;
l) no aproveitamento, desenvolvimento e preservação dos recursos naturais;
m)  no  levantamento  e  mapeamento  destinados  à  solução  dos  problemas 
regionais;
n)  na  divisão  administrativa  da  União,  dos  Estados,  dos  Territórios  e  dos 
Municípios.
II  - A organização de congressos, comissões, seminários, simpósios e outros 
tipos de reuniões, destinados ao estudo e à divulgação da Geografia. Executar 
outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função

Jornalista

Recolher, redigir, registrar através de imagens e de sons, interpretar e organizar 
informações e notícias a serem difundidas, expondo, analisando e comentando 
os  acontecimentos,  fazer  seleção,  revisão  e  preparo  definitivo  das  matérias 
jornalísticas a serem divulgadas em jornais, revistas, televisão, rádio, internet, 
assessorias  de  imprensa  e  quaisquer  outros  meios  de  comunicação  com  o 
público. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Médico Clínico

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações 
para promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar 
perícias,  auditorias  e  sindicâncias  médicas;  elaborar  documentos  e  difundir 
conhecimentos da área médica. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa 
e extensão.

Médico Veterinário

Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; contribuir 
para  o  bem-estar  animal;  promover  saúde  pública;  exercer  defesa  sanitária 
animal;  atuar na produção e no controle de qualidade de produtos;  fomentar 
produção animal; atuar nas áreas de biotecnologia e de preservação ambiental; 
elaborar laudos, pareceres e atestados; assessorar na elaboração de legislação 
pertinente. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Odontólogo Atender  e  orientar  pacientes  e  executar  tratamento  odontológico,  realizando, 
entre outras atividades,  radiografias e ajuste  oclusal,  aplicação de anestesia, 
extração  de  dentes,  tratamento  de  doenças  gengivais  e  canais,  cirurgias 
bucomaxilofaciais,  implantes,  tratamentos  estéticos  e  de  reabilitação  oral, 
confecção  de  prótese  oral  e  extra-oral;  diagnosticar  e  avaliar  pacientes  e 
planejar tratamento; realizar auditorias e perícias odontológicas; administrar local 
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e  condições  de  trabalho,  adotando  medidas  de  precaução  universal  de 
biossegurança. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Pedagogo

Implementar  a  execução,  avaliar  e  coordenar  a  (re)  construção  do  projeto 
pedagógico  de  escolas  de  educação  infantil,  de  ensino  médio  ou  ensino 
profissionalizante com a equipe escolar; viabilizar o trabalho pedagógico coletivo 
e facilitar o processo comunicativo da comunidade escolar e de associações a 
ela vinculadas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Publicitário
Desenvolver atividades artísticas e técnicas através das quais estuda, concebe, 
executa e distribui  propaganda. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa 
e extensão.

Relações Públicas Implantar ações de relações públicas na instituição. Assessorar nas atividades 
de ensino, pesquisa e extensão.

Secretário Executivo

Assessorar  direções,  gerenciando  informações,  auxiliando  na  execução  de 
tarefas administrativas e em reuniões, marcando e cancelando compromissos; 
coordenar  e  controlar  equipes  e  atividades;  controlar  documentos  e 
correspondências;  atender  usuários  externos  e  internos;  organizar  eventos  e 
viagens e prestar serviços em idioma estrangeiro. Assessorar nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 

Técnico em Assuntos 
Educacionais

Coordenar as atividades de ensino, planejamento e orientação, supervisionando 
e avaliando estas atividades, para assegurar a regularidade do desenvolvimento 
do  processo  educativo.  Assessorar  nas  atividades  de  ensino,  pesquisa  e 
extensão.

Auxiliar de Biblioteca

Atuar  no  tratamento,  recuperação  e  disseminação  da  informação e  executar 
atividades especializadas e administrativas relacionadas à rotina de unidades ou 
centros de documentação ou informação, quer no atendimento ao usuário, quer 
na administração do acervo, ou na manutenção de bancos de dados. Colaborar 
no controle e na conservação de equipamentos. Realizar manutenção do acervo. 
Participar de treinamentos e programas de atualização. Auxiliar nas atividades 
de ensino, pesquisa e extensão. Utilizar recursos de informática. Executar outras 
tarefas de mesma natureza e nível  de complexidade associadas ao ambiente 
organizacional.

Auxiliar em Administração

Assistir  à  Direção  do  órgão  no  levantamento  e  distribuição  dos  serviços 
administrativos, auxiliando na elaboração da política de sua área de atuação e 
participando da elaboração de projetos,  estudos e  análise para melhoria dos 
serviços; Organizar e executar atividades administrativas nas áreas de gestão de 
pessoas, administração, acadêmica, orçamento, finanças e patrimônio, logística 
e de secretaria; atender usuários, fornecendo e recebendo informações; tratar de 
documentos e atos administrativos, cumprindo todo o procedimento necessário 
referente aos mesmos; preparar relatórios e planilhas. Assessorar nas atividades 
de  ensino,  pesquisa  e  extensão.  Executar  serviços  de  apoio  nas  áreas  de 
recursos  humanos,  administração,  finanças  e  logística,  bem  como,  tratar 
documentos  variados,  preparar  relatórios  e  planilhas,  cumprindo  todo  o 
procedimento  necessário  referente  aos  mesmos.  Auxiliar  nas  atividades  de 
ensino, pesquisa e extensão. Utilizar recursos de informática. Executar outras 
tarefas de mesma natureza e nível  de complexidade associadas ao ambiente 
organizacional
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Assistente de Alunos
Assistir e orientar os alunos no aspecto de disciplina, lazer, segurança, saúde, 
pontualidade  e  higiene,  dentro  das  dependências  escolares.   Auxiliar  nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Assistente em Administração 

Dar  suporte  administrativo  e  técnico  nas  áreas  de  recursos  humanos, 
administração, finanças e logística; atender usuários, fornecendo e recebendo 
informações;  tratar  de  documentos variados,  cumprindo todo o  procedimento 
necessário  referente  aos  mesmos;  preparar  relatórios  e  planilhas;  executar 
serviços áreas de escritório. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão.

Desenhista Projetista

Auxiliar arquitetos e engenheiros no desenvolvimento de projetos de construção 
civil  e  arquitetura,  projetos  de ferramentas,  produtos  da mecânica,  moldes  e 
matrizes,  coletando  dados,  elaborando  anteprojetos,  desenvolvendo  projetos, 
dimensionando  estruturas  e  instalações,  especificando  materiais,  detalhando 
projetos  executivos  e  atualizando  projetos  conforme  obras;  auxiliar  na 
coordenação de projetos; pesquisar novas tecnologias de produtos e processos, 
verificando  viabilidade  e  coletando  dados,  aplicando  os  equipamentos  e 
instrumentos  disponíveis,  especificando  material  usado,  desenvolvendo 
protótipos e  estimando custo/benefício.  Assessorar  nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.

Técnico em Agropecuária

Prestar  assistência  e  consultoria  técnicas,  orientando  diretamente  produtores 
sobre  produção  agropecuária,  comercialização  e  procedimentos  de 
biosseguridade;  executar  projetos  agropecuários  em  suas  diversas  etapas; 
planejar  atividades  agropecuárias;  promover  organização,  extensão  e 
capacitação  rural;  fiscalizar  produção  agropecuária;  desenvolver  tecnologias 
adaptadas  à  produção  agropecuária.  Assessorar  nas  atividades  de  ensino, 
pesquisa e extensão.

Técnico em Contabilidade 
Identificar  documentos  e  informações,  atender  à  fiscalização;  executar  a 
contabilidade  geral,  operacionalizar  a  contabilidade  de  custos  e  efetuar 
contabilidade gerencial; realizar controle patrimonial. Assessorar nas atividades 
de ensino, pesquisa e extensão.

Técnico em Eletrotécnica
Executar  tarefas  de  manutenção,  instalação  e  reparação  de  sistemas 
eletroeletrônicos convencionais e automatizados, bem como as de coordenação 
e desenvolvimento de equipes de trabalho no planejamento, desenvolvimento, 
avaliação de projetos e aplicação de normas técnicas. Assessorar nas atividades 
de ensino, pesquisa e extensão.

Técnico de Tecnologia da 
Informação 

Desenvolver  sistemas  e  aplicações,  determinando  interface  gráfica,  critérios 
ergonômicos  de  navegação,  montagem  da  estrutura  de  banco  de  dados  e 
codificação de programas; projetar, implantar e realizar manutenção de sistemas 
e  aplicações;  selecionar  recursos  de  trabalho,  tais  como  metodologias  de 
desenvolvimento  de  sistemas,  linguagem  de  programação  e  ferramentas  de 
desenvolvimento. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Técnico em Segurança do 
Trabalho

Elaborar, participar da elaboração e implementar política de saúde e segurança 
no  trabalho(SST);  realizar  auditoria,  acompanhamento  e  avaliação  na  área; 
identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio 
ambiente.  Desenvolver  ações  educativas  na  área  de  saúde  e  segurança  no 
trabalho;  participar  de  perícias  e  fiscalizações  e  integram  processos  de 
negociação.  Participar  da  adoção  de  tecnologias  e  processos  de  trabalho; 
gerenciar documentação de SST; investigar,  analisar acidentes e recomendar 
medidas  de  prevenção  e  controle.  Assessorar  nas  atividades  de  ensino, 
pesquisa e extensão.
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Técnico em Som

Instalar e reparar equipamentos de som elétrico, de acordo com as instruções e 
supervisão recebida,  avaliar  e controlar  as instalações,  aparelhos,  circuitos e 
outros equipamentos;  testar  aparelhos  e  componentes  para assegurar  o  seu 
perfeito  funcionamento,  bem como montar  e  operar  a  aparelhagem de  som 
tendo em vista uma finalidade específica. Assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.


